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การบาบัดนา้ เสี ยโดยระบบบาบัดแบบไม่ ใช้ อากาศในโรงงานเอทานอลจากกากนา้ ตาลในประเทศไทย
Anaerobic Wastewater Treatment System applied forSugarcane Molasses Ethanol
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงประสิ ทธิ ภาพการบาบัดของระบบบาบัดน้ าเสี ยของโรงงานเอทานอล
จากกากน้ าตาลในประเทศไทย โดยทาการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ตวั อย่างน้ าเสี ยจากโรงงาน 6 แห่ ง
ซึ่งใช้ระบบบาบัดแบบไม่ใช้อากาศในการบาบัดน้ าเสี ย พบว่า ระบบที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ 1) ระบบบาบัดไม่ใช้อากาศ
แบบถังปฏิ กรณ์ กวนสมบู รณ์ มีประสิ ทธิ ภาพการบาบัดซี โอดี เฉลี่ ย ร้อยละ 54 ที่ ภาระบรรทุ กสารอินทรี ย ์ (OLR) 3.9
กก.ซี โ อดี /ลบ.ม.ต่ อ วัน และระยะเวลากัก น้ าเฉลี่ ย (HRT) 22 วัน และ 2) ระบบบ าบัด ไม่ ใ ช้อ ากาศแบบบ่ อ ปิ ด มี
ประสิ ทธิภาพการบาบัดซี โอดีเฉลี่ยร้อยละ 56 ที่ ภาระบรรทุกสารอินทรี ย ์ 2.2 กก.ซี โอดี/ลบ.ม.ต่อวัน และระยะเวลากัก
น้ าเฉลี่ ย 41 วัน จากการศึ กษาพบว่าปริ มาณสารอิ นทรี ยใ์ นน้ าเสี ยออกจากระบบยังคงมี ค่าสู ง โดยมี ค่าความเข้มข้น
สารอินทรี ยใ์ นรู ปซีโอดีท้ งั หมดอยูใ่ นช่วงค่า 42,000 – 84,000 มก./ล.
ABSTRACT
The objective of this study was to observe the treatment efficiency of anaerobic wastewater treatment
system using in the sugarcane molasses ethanol production plants in Thailand. The data were collected from 6 plants
that applied an anaerobic wastewater treatment systems for wastewater treatment by an interview from the systems
controllers and by an analysis of the collected wastewater samples. The results showed that the conventional
anaerobic treatment systems are 2 systems: one is a Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) and the other is a
Modified Covered Lagoon (MCL). The CSTR showed the COD removal around 54 %, with an organic loading rate
(OLR) of 3.9 kgCOD/m3-day and hydraulic retention time (HRT) of 22 days on average. In the other side, the MCL
showed the COD removal around 56 %, with an OLR of 2.2 kgCOD/m3-day and HRT of 41 days. The residual
organic matter in the effluent from the both systems was still high in the range of the COD concentration between
42,000 to 84,000 mg/l.

คาสาคัญ: ระบบบาบัดแบบไม่ใช้อากาศ โรงงานเอทานอลจากกากน้ าตาล ประสิ ทธิภาพการบาบัด
Keywords: Anaerobic treatment systems, Sugarcane molasses ethanol plants, Treatment efficiency
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บทนา

วัตถุประสงค์

ปั จจุ บัน เอทานอลเป็ นพลังงานทดแทนที่ มี
การผลิ ต และน าไปใช้ ใ นปริ มาณ เพิ่ ม มากขึ้ นตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานของ
กระทรวงพลังงานซึ่งต้องการผลิตให้ได้ 9 ล้านลิตรต่อ
วัน ภายในปี พ.ศ.2565 ซึ่ ง ในปั จจุ บัน กากน้ าตาลเป็ น
วัตถุดิบหลักที่ ใช้ในการผลิตเอทานอลคิดเป็ น 61.9 %
ของก าลังการผลิ ต เอทานอลทั้ง หมด (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2557) จากปริ มาณการผลิ ตเอทานอลที่
มาก ขึ้ น ส่ งผ ล ให้ เกิ ด ป ริ ม าณ น้ าเสี ยที่ เกิ ด จาก
กระบวนการผลิตมากขึ้นเช่นเดียวกัน
กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลมี
กระบวนการที่สาคัญได้แก่ การเตรี ยมวัตถุดิบ การเจื อ
จาง กระบวนการห มั ก กระบวน การกลั่ น และ
กระบวนการแยกน้ า ซึ่ งกระบวนการสาคัญที่ทาให้เกิด
น้ าเสี ยปริ มาณมากคื อกระบวนการกลัน่ น้ าเสี ยที่ เกิ ด
จากกระบวนการกลัน่ เอทานอลจากกากน้ าตาลเรี ยกว่า
“น้ ากากส่ า ” (Vinasses, Slops, Distillery spent wash,
Stillage) มี ลั ก ษ ณ ะ สี น้ าต าล เข้ ม แ ล ะ ป ริ ม าณ
สารอิ น ทรี ย์ สู ง เช่ น ซี โอดี บี โ อดี และค่ า พี เอช
(Wilkie et al., 2000) ปั จ จุ บั น โรงงานเอทานอลจาก
กากน้ าตาลได้ใช้ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบไม่ใช้อากาศ
ในการบาบัดน้ ากากส่าโดยการสนับสนุนจากกระทรวง
พลังงานในการก่อสร้าง (สานักงานนโยบายและแผน
พลัง งาน กระทรวงพลังงาน, 2555) เนื่ อ งจากระบบ
บาบัดไม่ใช้อากาศสามารถบาบัดน้ าเสี ยที่มีสารอินทรี ย ์
ในระดับความเข้มข้นอินทรี ยส์ ู ง ได้และได้ก๊าซชีวภาพ
ซึ่ งประกอบด้ว ยก๊ า ซมี เทนร้ อ ยละ 60 – 80 สามารถ
น ามาใช้ เ พื่ อ เป็ นพลั ง งานทดแทนได้ (Satyawali,
Balakrishnan, 2008) ดั ง นั้ นการศึ ก ษานี้ จึ ง ศึ ก ษาถึ ง
สภาพการณ์ จริ งของการเดิ นระบบและประสิ ทธิ ภาพ
ของการบาบัดของระบบบาบัดไม่ใช้อากาศที่ใช้งานใน
โรงงานเอทานอลจากกากน้ าตาลในประเทศไทย

การศึ กษ านี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษ า
ประสิ ทธิ ภาพในการบ าบัดน้ ากากส่ าของระบบบ าบัด
น้ าเสี ยแบบไม่ ใ ช้ อ ากาศในโรงงานเอทานอลจาก
กากน้ าตาลในประเทศไทยที่เดินระบบใช้จริ งในปั จจุบนั

วิธีการวิจัย
โรงงานเอทานอลกรณีตวั อย่ างทีเ่ ข้ าศึกษา
โรงงานเอทานอลจากกากน้ าตาลที่ เข้าศึ กษา
ทั้งหมดจานวน 6 แห่ ง (ดังแสดงในตารางที่ 1) โดยเข้า
ศึ ก ษาและเก็ บ ตัว อย่า งน้ าเสี ย ในช่ ว งเดื อ นธัน วาคม
2557 โดยแต่ ล ะโรงงานมี ก าลัง การผลิ ต เอทานอลที่
แ ต ก ต่ า ง กั น ตั้ ง อ ยู่ ใ น ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตารางที่ 1 โรงงานเอทานอลจากกากน้ าตาลที่เข้าศึกษา
ภูมิภาคที่ต้ งั
กรณี ศึกษา กาลังผลิต
(ลิตร/วัน)
โรงงาน ก
150,000
ภาค
โรงงาน ข
100,000
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
โรงงาน ค
130,000
โรงงาน ง
365,000
ภาคกลาง
โรงงาน จ
120,000
โรงงาน ฉ
25,000
ประสิทธิภาพของระบบ
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบบาบัดแบบไม่
ใช้ อ ากาศในโรงงานแต่ ล ะแห่ งโดยการวิ เ คราะห์
ลักษณะสมบัติของน้ าเข้าระบบและน้ าออกระบบของ
ระบบบาบัดไม่ใช้อากาศในโรงงานแต่ละแห่ งจากการ
เข้าเก็บตัวอย่างน้ าเข้าระบบและน้ าออกระบบ ของแต่
ละโรงงานด้วยการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ครั้งเดียว (Grab
sampling) ในช่ ว งของการเดิ น ระบบบ าบัด ในเดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และศึ กษารวบรวมข้อมูลการเดิ น
ระบบในหัวข้อ ภาระบรรทุกสารอินทรี ย ์ ระยะเวลากัก
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เก็ บ น้ า อุ ณ หภู มิ ข องระบบ จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้
ควบคุมดูแลระบบฯ
ใน การวิ เ คราะห์ น้ าเสี ยตั ว อย่ า งท าการ
วิ เคราะห์ ต ามวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ น้ าเสี ยโดย APHA,
AWWA and WEF, 2005 และ มั่ น สิ น ตั ณ ฑุ ล เวศม์
และมัน่ รักษ์ ตัณฑุลเวศม์, 2551 โดยมีพารามิเตอร์ และ
วิธีวเิ คราะห์น้ าเสี ยดังแสดงในตารางที่ 2

ปริ มาณน้ าเสี ยและพื้นที่ ของโรงงานแต่ละแห่ ง ข้อมูล
ขนาดของระบบที่ใช้ดงั แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระบบบาบัดไม่ใช้อากาศของโรงงาน
เอทานอลจากกากน้ าตาล 6 แห่ง
กรณี ศึกษา
โรงงาน ก
โรงงาน ข

ตารางที่ 2 วิธีวเิ คราะห์น้ าเสี ย
พารามิเตอร์
พีเอช
อุณหภูมิ
ซีโอดี
บีโอดี

หน่วย
°C
mg/L
mg/L

ซัลเฟต
โพแทสเซียม

mg/L
mg/L

คลอไรด์
ของแข็งแขวนลอย

mg/L
mg/L

ของแข็งระเหย

mg/L

โรงงาน ค
โรงงาน ง

วิธีวิเคราะห์
Electrometric Method
Electrometric Method
Close Reflux Method
5 days BOD Test
(Dilution Method)
Powder pillow test
Atomic Absorption
Spectroscopy
Mercuric Method
Total Suspended Solids
Dried at 103 – 105 C°
Fixed and Volatile Solids
Ignited at 550 C°

โรงงาน จ
โรงงาน ฉ

ระบบบาบัด
CSTR
CSTR ถังที่ 1
CSTR ถังที่ 2
ADI - BVF®
บ่อ UASB
MCL บ่อที่ 1
MCL บ่อที่ 2
MCL บ่อที่ 3
MCL บ่อที่ 1
MCL บ่อที่ 2
ADI - BVF®

ขนาดของระบบ
23,000 m3
14,500 m3
14,500 m3
27,000 m3
30,000 m3
60,000 m3
50,000 m3
30,000 m3
60,000 m3
60,000 m3
14,000 m3

หมายเหตุ ระบบบาบัดของโรงงาน ข โรงงาน ง และโรงงาน จ เป็ นการต่อแบบขนาน
โรงงาน ฉ ปิ ดปรับปรุ งระบบบาบัด
คาย่อ: CSTR = Completely Stirred Tank Reactor
ADI - BVF® = เครื่ องหมายทางการค้าระบบบาบัด
UASB = Up-flow Anaerobic Sludge Blanket ( แ บ บ บ่ อ )
MCL = Modified Covered Lagoon

สรุ ป ได้ว่า ประเภทของระบบบ าบัด ไม่ ใ ช้
อากาศที่นิยมใช้งานในปั จจุบนั มี 2 แบบ คือ 1)แบบถัง
ปฏิ ก รณ์ ก วนสมบู ร ณ์ (CSTR) และ 2)แบบบ่ อ ปิ ด
(ได้แ ก่ ระบบ ADI - BVF®, ระบบ MCL และระบบ
UASBแบบบ่อ) ซึ่งปั จจัยสาคัญในการเลือกใช้ระบบดัง
กล่าวคื อ ค่าก่ อสร้ าง ลักษณะสมบัติน้ าเสี ยและพื้ น ที่
โรงงานที่อานวยในการติดตั้งระบบ

ผลการวิจัย
จากการเข้ า ศึ ก ษาโรงงานเอทานอลจาก
กากน้ าตาลในประเทศไทย 6 แห่ งพบว่ามีการใช้ระบบ
บาบัดแบบไม่ใช้อากาศที่เดินระบบจริ งในปั จจุบนั ด้วย
ประเภทของระบบและขนาดที่ แ ตกต่ างกัน ไปตาม
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะสมบัติน้ าเข้าระบบ
กรณี ศึกษา
พารามิเตอร์
ที่ตรวจวัด

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
โรงงาน ก
โรงงาน ข
โรงงาน ค
โรงงาน ง
pH
4.3
3.9
4.6
4.5
Temp (°C )
34
40
40
34
COD (mg/L)
103,200
159,000
108,500
168,700
BOD (mg/L)
33,130
55,000
34,400
57,500
SS (mg/L)
17,000
34,300
25,000
26,300
VSS (mg/L)
15,100
21,300
20,600
22,100
SO42- (mg/L)
1,700
2,700
3,000
2,960
Cl (mg/L)
3,750
5,500
3,500
2,550
+
K (mg/L)
9,200
9,600
9,550
10,150
หมายเหตุ [1]โรงงาน ฉ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เนื่องจากปิ ดปรับปรุ งระบบบาบัด

ภาคกลาง
โรงงาน จ
4.4
33
149,000
42,500
14,600
12,900
2,460
4,750
10,080

โรงงาน ฉ[1]
4.0
35
120,000
-

ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) เฉลี่ ย 23,440 มิ ลลิกรัม/ลิ ตร
ค่ าของแข็ งแขวนลอยระเห ย (VSS) เฉลี่ ย 18,400
มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร อัตราส่ วนของแข็ งระเหยต่ อของแข็ ง
แขวนลอย (VSS/SS) ของน้ าเข้าระบบมี ค่ าเฉลี่ ย 0.78
แสดงว่าตะกอนแขวนลอยในน้ าเข้าระบบมี ป ริ ม าณ
สารอิ น ทรี ย ์ซ่ ึ งย่อ ยสลายทางชี วภาพได้ม ากกว่าสาร
อนินทรี ยซ์ ่ ึงอาจเหลือสะสมในระบบ
ปริ มาณซั ล เฟต (SO42- ) คลอไรด์ (Cl- ) และ
โพแทสเซี ยม (K+) บ่ งบอกถึ งปริ มาณสารพิ ษยับยั้งต่ อ
จุลินทรี ยใ์ นระบบบาบัดไม่ใช้อากาศซึ่ งจากการตรวจวัด
พบว่ามีปริ มาณค่าซัลเฟต (SO42- ) เฉลี่ย 2,560 มิลลิกรัม/
ลิตร, ค่าคลอไรด์ (Cl- ) เฉลี่ย 4,010 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า
โพแทสเซี ยม (K+) เฉลี่ ย 9,720 มิ ลลิ กรัม/ลิ ตร ซึ่ งอยู่ใน
ระดับที่อาจส่ งผลก่อให้เกิ ดการยับยั้งต่อการทางานของ
จุ ลิ น ทรี ย์ไม่ ใช้ อ ากาศ (Chen et al., 2008) จากผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ลกั ษณะสมบัติน้ าเข้าระบบและน้ าออก
ระบบนามาคานวณหาประสิ ทธิ ภาพการกาจัดในแต่ละ
พารามิ เตอร์ ที่ ท าการตรวจวิเคราะห์ และสรุ ป แสดงใน
ตารางที่ 5

จากการเก็ บตัวอย่างน้ าเข้าระบบซึ่ งเป็ นน้ า
ตั ว อย่ า งที่ อยู่ ใ นช่ ว งการเดิ น ระบบในฤดู ก าลผลิ ต
เอทานอลยกเว้นโรงงาน ฉ ซึ่ งได้หยุดซ่ อมบารุ งระบบ
บาบัดและไม่มีการผลิตเอทานอล ทาการวิเคราะห์น้ าเข้า
ระบบตามวิ ธี การวิ เคราะห์ ดั งตารางที่ 2 จากผลการ
วิเคราะห์ ล ักษณะสมบัติ น้ าเข้าระบบหาค่ าเฉลี่ ยของ
พารามิ เตอร์ ต่ างๆได้ดังนี้ ค่ าพี เอช (pH) มี ค่ าต่ าโดยมี
ค่ าเฉลี่ ยคื อ 4.3 อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ยของน้ ากากส่ า 36 องศา
เซลเซี ยส ค่าซี โอดี (COD) เฉลี่ย 135,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าบี โอดี (BOD) เฉลี่ ย 44,500 มิ ลลิ กรัม/ลิตร เห็ นได้ว่า
ความเข้มข้นของสารอิ นทรี ยน์ ้ าเข้าระบบสู งเหมาะกับ
การใช้ระบบบาบัดไม่ใช้อากาศในการบาบัดสารอินทรี ย ์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพลังงาน โดยสาหรับความยากง่าย
ของการย่อยสลายสารอิ นทรี ยใ์ นน้ าเสี ยโดยระบบทาง
ชีวภาพนั้นพิจารณาได้จากอัตราส่วนบีโอดีต่อซีโอดีของ
น้ าเข้าระบบซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ ยเพียง 0.33
บ่งบอกว่าน้ าเสี ยมีสารอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายทางชีวภาพได้
ยากอยู่มากกว่าครึ่ งโดยน้ าเสี ยที่ ยอ่ ยสลายทางชีวภาพได้
ง่ายควรมีค่าอัตราส่ วนระหว่างบี โอดี ต่อซี โอดี มากกว่า
0.5 (มัน่ สิ น, มัน่ รักษ์, 2547)
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ตารางที่ 5 สภาวะการเดินระบบและประสิ ทธิภาพของระบบบาบัดไม่ใช้อากาศในแต่ละโรงงานที่ทาการศึกษา
กรณี ศึกษา ชนิ ดระบบบาบัดไม่ใช้อากาศ

โรงงาน ก
โรงงาน ข
โรงงาน ค
โรงงาน ง

โรงงาน จ
โรงงาน ฉ

ระบบ CSTR
ระบบ CSTR ถังที่ 1
ระบบ CSTR ถังที่ 2
ระบบ ADI - BVF®
ระบบ UASB
ระบบ MCL บ่อที่ 1
ระบบ MCL บ่อที่ 2
ระบบ MCL บ่อที่ 3
ระบบ MCL บ่อที่ 1
ระบบ MCL บ่อที่ 2
ระบบ ADI - BVF®

อุณหภูมิ
ภายในระบบ
(°C )
38 – 40
35 – 40
35 – 40
38 – 41
35 – 40
35 – 40
35 – 40
35 – 40
35 – 40
35 – 40
35 – 40

ระยะเวลา
กักน้ า
(วัน)
20
24
24
23
45
40 – 45
40 – 45
40 – 45
43
43
47

ภาระบรรทุกสารอินทรี ย ์
(kgCOD/m3-day)
2.7
4–5
2.5
2.2 – 2.7

1.4 – 1.8
1.25 – 2.5

ประสิ ทธิ ภาพการกาจัด (%)
COD
59
53.5
48.5
60.3
54.4
54.4
56.3
50.5
61.5
59.3
40 -60

BOD
68
72.7
68.2
69.2
80.4
82.6
83
78.3
76.5
73.5
-

SS
35.8
30.9
23.3
30
40.6
42.6
54.8
29.7
12.3
26
-

หมายเหตุ โรงงาน ฉ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เนื่องจากปิ ดปรับปรุ งระบบบาบัด
คาย่อ: CSTR = Completely Stirred Tank Reactor, ADI - BVF® = เครื่ องหมายทางการค้าระบบบาบัด, UASB = Up-flow Anaerobic Sludge
Blanket (แบบบ่อ), MCL = Modified Covered Lagoon

จากข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการบาบัดของระบบ
บ าบั ด ไม่ ใ ช้ อ ากาศแบบถั ง ปฏิ ก รณ์ ก วนสมบู ร ณ์
(CSTR) มี ภ าระบรรทุ ก สารอิ น ทรี ย์ต้ ัง แต่ 2.7 ถึ ง 5
กิ โ ลกรั ม ซี โ อดี /ลู ก บาศก์ เมตร-วัน ภายใต้อุ ณ หภู มิ
บรรยากาศซึ่ งไม่มีการควบคุ มอุณ หภูมิภายในระบบ
ด้วยระยะเวลากักเก็บน้ า 20 ถึง 24 วัน มีประสิ ทธิ ภาพ
การก าจัด ซี โ อดี (COD removal) ตั้งแต่ ร้ อยละ 49 ถึ ง
59 ประสิ ทธิ ภ าพการก าจั ด บี โ อดี (BOD removal)
ตั้งแต่ ร้ อ ยละ 68 ถึ ง 73 สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Rajeshwari et al. (2000) แสดงว่าระบบสามารถบาบัด
สารอินทรี ยไ์ ด้ดีพอสมควร เนื่ องจากจากภาระบรรทุก
สารอินทรี ยน์ ้ นั เป็ นแบบอัตราต่าและระยะเวลากักเก็บ
น้ าเฉลี่ยนานถึง 23 วัน
สาหรับระบบบาบัดไม่ใช้อากาศแบบบ่อปิ ด
(UASB, ADI-BVF®, MCL) นั้ น มี ภ า ร ะ บ ร ร ทุ ก
สารอินทรี ยต์ ่าที่ 1.25 ถึง 2.7 กิโลกรัมซี โอดี/ลูกบาศก์
เมตร-วัน และมีระยะเวลากักเก็บน้ ายาวนานกว่าแบบ
ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์เกือบ 2 เท่าโดยมีระยะเวลากัก

เก็ บ น้ าที่ 23 ถึ ง 47 วัน ควบ คุ มภายใต้ อุ ณ ห ภู มิ
บรรยากาศเช่ น กัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการก าจัด ซี โ อดี
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ถึง 62 ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดบี โอดี
ตั้งแต่ ร้ อ ยละ 69 ถึ ง 83 สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Mohana et al. (2009) แสดงว่ า ระบบสามารถบ าบั ด
สารอินทรี ยไ์ ด้ดี เนื่ องจากจากภาระบรรทุกสารอินทรี ย ์
นั้นเป็ นแบบอัตราต่ ามากและมีระยะเวลากักเก็บน้ าที่
ยาวนาน

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการบาบัดน้ าเสี ย
ของระบบบาบัดแบบไม่ใช้อากาศในโรงงานเอทานอล
จากกากน้ าตาล 6 แห่งมีการใช้งานระบบบาบัดแบบไม่
ใช้อากาศแบ่ งได้ 2 ประเภทคื อ แบบถังปฏิ กรณ์ กวน
สมบู รณ์ และแบ บบ่ อปิ ด ซึ่ งทั้ งสองป ระเภท มี
ประสิ ทธิภาพการกาจัดสารอินทรี ยไ์ ด้ใกล้เคียงกัน โดย
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การก าจั ด ซี โอดี ร้ อ ยละ 40 – 62
ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดบี โอดี ร้อยละ 68 – 83 ด้วยค่า
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ภาระบ รรทุ กสารอิ น ท รี ย์ แ บ บ อั ต ราต่ า โดยค่ า
ภาระบรรทุ กสารอิ น ทรี ยข์ องระบบแบบถังปฏิ กรณ์
กวนสมบู ร ณ์ แ ละแบบบ่ อ ปิ ดเฉลี่ ย ที่ 3.9 และ 2.2
กิ โ ลกรั ม ซี โ อดี /ลู ก บาศก์ เมตร-วัน ตามล าดั บ การ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผลที่ ได้เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทาง
ในการพิ จ ารณาการเลื อ กใช้ร ะบบบ าบัด แบบไม่ ใ ช้
อากาศเพื่อการบาบัดน้ าเสี ยจากโรงงานเอทานอลจาก
กากน้ าตาล

Mohana, S., Acharya, B. K., & Madamwar, D. 2009.
Distillery spent wash: Treatment
technologies and potential
applications. Journal of Hazardous
Materials, 163(1), 12-25.
Rajeshwari, K. V., Balakrishnan, M., Kansal, A.,
Lata, K., & Kishore, V. V. N. 2000. State of
the art of anaerobic digestion technology for
industrial wastewater treatment. Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 4(2),
135-156.
Satyawali, Y., & Balakrishnan, M. 2008. Wastewater
treatment in molasses-based alcohol
distilleries for COD and color removal:
a review. Journal of Environmental
Management, 86(3), 481-497.
Wilkie, A. C., Riedesel, K. J., & Owens, J. M. 2000.
Stillage characterization and anaerobic
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63-102.
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